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tlf: 7240 1811
Fagleder milj ø, landbrukog kultur
Gro Aalbu
Med hilsen
Lykke til med videre utredninger friluftsbruken hele året, samt vinterbeite for reindrift.
Oppdal kommune kan derfor ikkeumiddelbart se at arealene innen foreslått område 22
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kan være aktuelt til vindkraft sett ut i fra

Område høyest opp; Brattskarven-Blåøret, er ekspropiert område for reindrifta Trollheimen Sijte. Dette området er vinterbeite for rein.
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Vangslia-Hovden-Stølen

Brattskarven - Bl•aøret
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ved dalst asjonene. Restauranter og serviceanlegg. Ut leieenhet er.
sommerbruk. Tilrett elagt for dow nhillsykling i deler av området . Parkeringsplasser
Områdene er ut bygd med skiheiser og nedfart, og gondol opp ti l Hovden for
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h@gfjellsomrade uten merka stier og lyp er.
.
•
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Fjellområde med Bratt skarven og Blåøret er et

ager aug.
p
og flyplassen pa"
Tidvis flyst øy fra Forsvaret

ene av heisene. Det vises til Frilftslivkartleggingen i Oppdal 2014:
Oppdals-sida og Nerskogen, til samme
n 7 skiheiser trafikkerer folk opp i fjellet/lisida vinterstid, og om sommeren er det gondol i den
Det foreslåtte område 22 ligger nord for E6 og øst for Fylkesvei Nerskogsveien. Dette er et utfartsområde med skiheis både fra
på hytte/fritidsbolig er nå et antall på 3.500 hytter, mens vi til samme
n ligning har ca 3.000 boliger.
landskapsvernområde eller naturreservat. Samtidig er Oppdal en stor friluftskommune med aktiviteter både sommer og vinter. Status
Oppdal kommune er en stor utmarkskommune på 2270 km 2, der ca 53 % av totalt areal har en vernestatus - enten nasj onalpark,
Oppdal kommune har sett på tilsendt informasj on. Vi ligger delvis inne i område 22 med den østre del av kommunen.
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